
GMINA OSTROWEK
98-311 Ostrowek

now w i e l u n s k i , ' o j . lodzkie Ostrowek, dnia 21.05.2013r.
Si / fax 43-8415026, 8415023

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZnakDG.7011.18.1.2013

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowieri Publicznych (jednolity
tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje., ze w poste.powaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonym w trybie ,,przetargu nieograniczonego", ktorego
przedmiotem jest:

,,Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach: Skrzynno, Olesnica,
Wola Rudlicka, Ostrowek, Niemierzyn, Okalew, Rudlice, Milejow, Jackowskie, Kuznica, Janow,

Wielgie".
w wyniku ponownego badania i oceny ztozonych ofert ( art.181 ust 2 Ustawy Pzp) ustalono co
naste_puje:

1. Za najkorzystniejsza. uznano ofertt; nr 4 ztozona. przez Konsorcjum Jnstal System" i ,,Recyksen
sp. z o.o."
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca przedtozyt dokumenty potwierdzaja.ce przebadanie osadnikow w zakresie
wszystkich wtasciwosci okreslonych w EN 12566-1: 2000/A1:2003 w zwiqzku z czym oferta
spetnia wymagania okreslone w normie wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.
Oferta uzyskata w kryterium ceny 80,00 pkt; w kryterium okres gwarancji 20,00 pkt. tqczna
ocena -100,00 pkt.

2. Druga nie podlegajqca odrzuceniu Oferta nr 3 ztozona przez Przedsie_biorstwo Produkcyjno-
Handlowe ,,Centroplast" sp. z o.o. uzyskata w kryterium ceny 71,59 pkt; w kryterium okres
gwarancji 13,33 pkt. tqczna ocena - 84,92 pkt.

3. Wykluczono Wykonawcow:

• "Awans systemy" Sp. z o.o. ul. Zagihska 1 04-713 Warszawa (Oferta nr 1),
• HABA RL PPHU Rafat Lusnia ul. Bukowska 63 A 62-065 Grodzisk Wielkopolski (Oferta nr

2).
Uzasadnienie prawne
Art. 24 ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych.
Uzasadnienie faktyczne
Zamawiajqcy pismem z dnia 05.04.20l3r zwrocit si^ do w/w wykonawcow o wyrazenie zgody na
wydtuzenie okresu zwia_zania.
Wykonawcy - do uptywu pierwotnego okresu zwi^zania nie udzielili odpowiedzi na w/w pismo.

4. Uznano za odrzucone oferty ztozone przez :
• "Awans systemy" Sp. z o.o. ul. Zagihska 1 04-713 Warszawa (Oferta nr 1}
• HABA RL PPHU Rafat Lusnia ul. Bukowska 63 A 62-065 Grodzisk Wielkopolski (Oferta nr 2)

Uzasadnienie prawne
Art. 24 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych.
Uzasadnienie faktvczne
Oferty zostaty ztozone przez Wykonawcow wykluczonych z postepowania.

5. Umowa w sprawie zamowienia publicznego zostanie zawarta niezwtocznie po uptywie
terminu okreslonego w Art 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamowieri publicznych.


